
Poker de podis de Mikel Azcona en el 
circuit del Jarama.
En el circuit del Jarama, Mikel Azcona va protagonitzar un dels caps de setmana mes complets de la tem-
porada. Va aconseguir un triomf i un segon lloc en les últimes carreres de l’any de la Clio Cup, mentre que, 
amb Oscar Fernández com a company, van aconseguir el seu primer triomf absolut en el Campionat d’Es-
panya de Resistència (CER) en la primera de les carreres disputades. En la segona també van finalitzar en 
el podi, en aquest cas, en la segona posició de la Divisió 3 (D3).
A l’escenari madrileny també es van retrobar amb el podi Harriet Arruabarrena-Antonio Aristi al volant d’un 
Seat León Racer.

El cap de setmana va estar marcat per la climatologia, la pluja en ocasions amb certa intensitat i el fred van 
fer prendre decisions arriscades. En la segona carrera de la CLIO CUP va haver-hi pilots que van canviar 
rodes en la mateixa graella de sortida.

En la CLIO CUP, Mikel Azcona també eficaç amb l’asfalt mullat.

En els entrenaments oficials, el pilot de PCR Sport es va mostrar molt efectiu. Amb un crono de 1’46”538 
va aconseguir la segona plaça a menys de dues dècimes de la pole marcada pel pilot francès Marc Guillot.
En la primera carrera (11 voltes), sortint des de la segona plaça de la graella de sortida es va mantenir 
en aquesta plaça durant les tres primeres voltes. A partir d’aquest instant va passar a l’atac, es va situar al 
capdavant de tots els participants i així es va mantenir fins al final.
El desenvolupament de la segona carrera (20 voltes) va estar marcat per un ruixat que va caure quan 
els pilots estaven en la volta de formació. Una part dels participants van decidir posar rodes d’aigua en al 
graella de sortida, la prova es va iniciar amb cert va retardar i amb Azcona disposat a repetir triomf.
Va superar a Guillot en la primera volta i va ser líder durant tres voltes, en la quarta volta va ser superat 
pel també piloto francès Nicolas Milan. A partir d’aquest instant les posicions es van consolidar fins que els 
Clio van creuar la línia de meta.

Classificacions CLIO CUP - Jarama.
1ªCarrera: 1.-Mikel Azkona, 21’42”732, 2.-Marc Guillot, , a 0”437, 3.-Nicolas Milan, a 2”649, 4.-Jordi 
Palomeras, a 3”442, 5.-David Cebrian a 9”411.
2ªCarrera: 1.-Nicolas Milan, 41’25”944, 2.-Mikel Azkona, a 14”623, 3.-Guillaume Lafond, a 40”122, 
4.-Alba Cano, a 48”567, 5.-Jacobo García, a 2’01”839.

En el CER, Fernandez-Azcona i Arruabarrena-Aristi entre els millors.

En el Campionat d’Espanya de Resistència (CER) es van disputar les últimes carreres de la temporada. Com 
queda dit, la climatologia també va tenir conseqüències en el desenllaç en les dues proves.

En la primera carrera, els participants, que van sortir amb rodes de sec es van trobar amb una fina pluja 
que va deixar un asfalt molt relliscós. Els pilots que van fer el primer relleu van patir per mantenir el cotxe 
en la pista, en la segona part les condicions van millorar i va ser en aquest moment quan Mikel Azcona va 
imprimir un excel·lent ritme que el va portar al triomf absolut. Arruabarrena-Aristi també van aconseguir 
pujar al podi de la Divisió 3 (D3).

La segona carrera, va ser encara més complicada. Les rodes van resultar decisives. En l’equip PCR Sport 
sols Fernandez-Azcona van completar la carrera entre els millors. Van pujar al podi a la segona plaça de la 
D3.

En el Jarama, la creu va ser para Dasi-Parera (Seat León Racer), que després d’algun ensurt en els entre-
naments oficials es van prendre les carreres de manera conservadora.

Servei de premsa.


